Referat 11.02.2021 SK Speedway
Sted: Teams
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Referent: JSB
1. Velkomst (RSH)
2. Økonomisk oversigt (RSH)
Månedsbudgettet for hele 2021 er færdigt, og så håber vi at sæsonen kan
gennemføres som planlagt.
3. HB (RSH)
Intet nyt, næste møde bliver afholdt d. 15/2.
4. Talentudvalg (RSH)
Intet nyt siden sidst
5. 250 ccm (HT)
Der bliver indkaldt til møde med kørerne snarest muligt.
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB)
Klubberne er inviteret til et nyt møde vedr. rekruttering d. 17/2. Der er udsendt
lidt materialer og nogle tjeklister, med formålet at højne niveauet af Åbent Hus
arrangementer.
Der er lagt op til et fælles speedway åbent hus d. 16. maj. Efter den dato vil
der blive inviteret til et fælles evalueringsmøde, hvor vi kan erfaringsudveksle
om hvad der har virket i de enkelte klubber.
7. Liga-udvalg (RSH)
Der har været en arbejdsgruppe nedsat de sidste par måneder, som med
næsten ugentlige Teams møder, har arbejdet på en strategiplan for ligaens
fremtidige udvikling.

8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
Der bliver lige nu kigget på 50 ccm turneringen efter anmeldelse af hold pr. 1.
februar. Der skal igen kigges lidt alternativt for at få udfordringerne løst. Dette
er nu vendt i SK og bliver sendt retur til TA og efterfølgende meldt ud til
klubberne.
Der arbejdes videre med kalenderen generelt med åbne løb. Der er deadline
for tilbagemeldinger fra klubberne mandag d. 15, og så kan vi lukke
kalenderen, og det ser ud til at der stadig er god plads til at klubberne selv
kan arrangere åbne løb.
Der er også igen blevet kigget på 85 ccm turneringskalenderen, så alting kan
gå op i en højere enhed.
Haderslev har budt ind på DM i sidevogn og langbane, og det ser vi meget
positivt på.
9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
Der er indkaldt til et møde i udvalget sidst i februar, når vi kender mere til
mulighederne for afvikling af det kommende dommerseminar og planlægning
af dette.
Når løbskalenderen er færdig, vil der blive udarbejdet en dommerkalender.
10. Kursusudvalg (BB)
Klubberne er blevet spurgt ind til hvor mange der skal uddannes til officials,
og der er tilbagemeldinger fra et par stykker. Der vil blive arrangeret et fælles
TT og et fælles TK kursus i løbet af foråret. Samtidig vil det blive overvejet i
hvilket omfang nogle kurser kan afvikles online.
G kurser kan afvikles i de enkelte klubber.
11. Baneudvalg (LP)
Poul Erik og Ole Lange har ikke meldt retur endnu, Jack er med i år.
Ellers er alle andre fra 2020 med igen.
12. Sikkerhed og miljø (LP).
Kenneth fra sekretariatet har kontakt alle klubber ift. at få produceret
sikkerhedsskilte over de enkelte baner. Ca halvdelen af klubberne er igang,
så det er positivt. Kenneth står til rådighed for sparring ift opsætning af
skiltene, så de resterende må gerne kontakte ham på kka@dmusport.dk
Der er indkaldt til møde i Miljøudvalget i uge 7, efter en sæson,hvor det har
været svært at mødes.

13. Reglements-udvalg (LP)
Testkørsel: SK vedtog at indføre et punkt i reglementet, så vi kan sikre at
testkørsler på speedwaybaner også er dækket af licensforsikringen, hvis det
er aftalt med en repræsentant fra SK. Kontakt SK hvis du er interesseret i at
teste maskiner der ikke er nævnt i reglementet.
Klubmesterskaber: Der bliver en lille præcisering af reglerne for
klubmesterskaber til 2021. Fritagelse for løbsafgift kan kun ske i forbindelse
med afholdelse af klubmesterskab for max 2 klubber, hvor
stamklubmedlemmer samt kørere fra klubbernes bruttotrup kan deltage.
14. Teknisk udvalg (BB)
Jens Pedersen og Per Wiekhorst er tilmeldt online FIM kursus d. 13. marts.
Det undersøges om der er flere som skal med.
15. Internationale udvalg (RSH)
Svend har været til møde, hvor der er positive tilbagemeldinger, vedr vores
kommende liga vilkår. Rygtet ville ellers vide, at Polen ville holde deres kørere
fra Exstra ligaen, fra at deltage i andre ligaer fra 2022. Dette er umiddelbart
ikke aktuelt, og man kan forvente, at de vilkår der er i 2021, ikke vil blive
yderligere strammet. Så dem der deltager i den bedste liga i Polen, vil stadig
kunne deltage i en liga udover, og 2 og 3 liga i Polen i yderligere 2 ligaer. Vi
vil følge sagen meget nøje i samarbejde med Svend Jakobsen.
Der vil også blive arbejdet på, at der fra 2022 vil være en mesterskabsuge,
som man kender det i Cykling, hvor turneringerne vil være lukket ned fra
søndag til og med fredagen.
16. Ny 500cc Klasse (JHN)
Der er fremsendt et ideforslag om en neddroslet 500cc-serie, og
Sportskommissionen har debatteret det interessante forslag. Der vil blive
inviteret til et dialogmøde om forslaget.
17. Nyt fra kontoret (JSB)
Der har været en forsikringssag med en samarit der kom til skade ved et
stævne. I den forbindelse skal det nævnes at hvis samaritterne er ansat i et
firma, så er de dækket af firmaets forsikring. Hvis de er frivillige, der støtter
klubben, så er de dækket af DIF’s arbejdsskadeforsikring. Dette er meldt ud
direkte til klubberne.

18. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH)
Intet nyt
19. Projekter
Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal kigge på mulighederne for at starte
el-speedway op i Danmark. Der er stor opbakning til projektet, som skal være
et alternativ til de allerede eksisterende klasser. Arbejdsgruppen har været i
kontakt med udviklerne, og der vil løbende blive afholdt møder, så vi arbejder
i samme retning.
20. EVT.
Næste møde d. 11. marts

